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WingX
Inovadora Plataforma de Comunicação

Características técnicas
Modelo WingX
Medidas: A1200 x L800 x P250
Peso: aprox. 60 Kg.

O WingX foi desenhado especificamente para uso em interiores ou exteriores
(com alguma protecção), para apresentação de vídeos ou apresentações
multimédia (nomeadamente em Museus, Centros Comerciais, Centros de
Espectáculos, Exposições, Estádios de Futebol, Câmaras Municipais).

É a solução ideal para divulgação de anúncios publicitários, notícias, informação
dirigida, vídeo clips e outros conteúdos multimédia, que utiliza dispositivos
digitais em espaços de elevada exposição pública.
É produzido em aço inoxidável e chapa galvanizada ou em aço lacado,
(disponível em todas as cores RAL) com espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm.
Podem ser montados de forma horizontal, vertical e no tecto de forma a
permitir soluções adequadas a uma visualização optimizada.
Pode inclusivamente optar-se pela colocação com inclinação para obter uma
imagem mais perfeita. Em alternativa, poderá ser utilizada uma estrutura de
montagem em pedestal.
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WingX

Trata-se de uma avançada e sofisticada plataforma de comunicação de
conteúdos multimédia de forma a ir ao encontro das mais diversas áreas
da comunicação (publicidade, informação institucional, entretenimento, etc.)

Inovadora Plataforma de Comunicação

Foi desenvolvido especialmente para divulgação de conteúdos de publicidade
dinâmica e pode suportar displays de grandes dimensões. (de 32’’’ a 100’’)

WingX
Comparação espacial e características gerais

5.57 ft

1,50m

4.92 ft

Tipo
Parede

Materiais
Aço Lacado

3.56 ft

Inox
MDF

Opções
Webcam
Vidros de Protecção
Software Ykiosk
(Outras opções disponíveis mediante consulta)

WingX

1,15cm

Comparação espacial e características gerais

1,70m

WingX
Dimensões do quiosque

800mm
250mm

900mm

WingX

1200mm

Dimensões do quiosque

32’’

650mm

WingX
Característcas Técnicas

Dimensões
• Display 32’’ (resolução: 1280x 1024 Pixeis)
• A1200 L800 P250

• Alterando a dimensão do quiosque podem ser integrados vários
componentes tais como: impressoras de tickets, moedeiros, noteiros,
leitores de Cartões, teclados antivandálicos, sensores de proximitade,
etc.

WingX

Configuração:
• Inovadora Plataforma de Comunicação
• Aço Inox AISI304 ou aço lacado (Cores RAL)
• Chapa de 1,5mm/2mm
• Display de 32’
• Colunas de som integradas

Características Técnicas

Peso
60 kg

Opcional
• Displays de 32” a 56’’
• Computador Atom ou Dual Core
• Microsoft Windows 7 Profissional
• Ykiosk software
• Touch screen (SAW - antivandálico)
• Wireless - WLAN
• Bluetooth
• Webcam

Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do conteúdo.
O GRUPO PARTTEAM não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação.
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